CAIET DE PRACTICĂ

Numele companiei/partenerului de practică:
Cadru didactic supervizor (din partea facultății):

Nume și prenume student:
Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului
Anul de studiu, seria, grupa
Date de contact student:
(Vă rugăm să specificați telefonul, adresa de email)

2021

Caietul de practică cuprinde desfășurătorul activităților aplicative derulate pe parcursul
stagiului de practică. În acest document se vor mentiona și detalia activitățile zilnice la care a
participat studentul, provocările cu care acesta s-a confruntat și modul de rezolvare a
acestora, soluțiile inovative identificate, studiile de caz relevate, recomandările cu privire la
adoptarea de soluții noi la problemele curente ale organizației.
Procesul de evaluare a activității aferente stagiului de practică se realizează pe tot parcursul
perioadei de practică de către tutorele de practică și are în vedere aspecte cum ar fi:
 adaptarea studentului la exigențele climatului organizațional în care își desfășoară
activitatea partenerul de practică;
 răspunsul dat de către student la solicitările primite în procesul de îndeplinire a sarcinilor
specifice posturilor încadrate;
 valoarea adăugată pentru entitatea respectivă prin activitatea practică desfășurată de către
student;
 modul în care studentul raportează practicile organizaționale specifice partenerului de
practică la modelele teoretice studiate în facultate.
NU există limită de pagini (maximă sau minimă) pentru caietul de practică. Acesta trebuie
însă să reflecte în mod fidel activitatea desfăşurată de student pe parcursul stagiului.
NU este obligatorie anexarea de documente, decât în măsura în care acestea au fost puse la
dispoziţia studentului practicant de către tutorele din compania-bază de practică (broşuri de
prezentare, formulare tipizate etc.)
I Informații generale cuprinse în caietul de practică:
Nume și prenume tutore de practică:
(Va rugăm să completați cu numele și prenumele tutorelui de practică, precum și cu firma de
care acesta aparține)
Date de contact tutore de practică:
(Va rugăm să specificați telefonul, adresa de email)
II Descriere succintă a stagiului de practică
Areal tematic:
(Va rugăm să specificați arealul tematic)

Total ore activitate: 84
(Va rugam sa specificati numărul total de ore de practică efectuate, perioada de desfășurare și
programul de lucru zilnic conform Anexei nr. 1, a prezentului caiet de practică)
Detalii privind firma parteneră
[Vă rugăm specificaţi denumirea firmei partenere.]
[Vă rugăm specificaţi coordonatele firmei partenere - adresa sediului şi domeniul principal de
activitate.]
[Vă rugăm specificaţi cadrul de desfăşurare a activităţii: localizare, echipa, echipament.]
Scurtă descriere a activităţii desfăşurate
(Va rugăm să elaborați o sinteză a activităților practice desfășurate conform anexei nr 1
prezentului caiet de practică)
Anexa nr. 1 Raport succint privind activitatea desfășurată în cadrul stagiului de practică
Data

Interval orar

TOTAL

Număr ore efectuate

Descrierea activității desfășurate

84

Exemplu activități:
-

Participarea la elaborarea de planuri și programe în domeniul de activitate al
partenerului de practică;

-

Elaborarea de rapoarte în domenii specifice partenerului de practică;

-

Folosirea de aplicații informatice în desfășurarea stagiului;

-

Interpretarea datelor privitoare la piață, clienți, furnizori;

-

Participarea la acțiuni de relaționare cu furnizorii și clienții firmei.

Indicații:
•

se completează de către student și se avizează de către tutore.

Semnătură student___________________________________
Semnătură tutore practică_____________________________________

